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INTRODUCCIÓ 
 
 
El Pla d’Actuació de Districte (PAD) 2008-2011 que us presentem, recull les prioritats que el govern del Districte ha 
establert de l’anàlisi de les necessitats actuals tot partint de la realitat existent, del propi coneixement fruit dels 
darrers anys, de les peticions i reivindicacions fetes per part de les diverses associacions de veïns, de les reflexions 
recollides en els diferents consells i comissions sectorials, dels debats produïts per cada territori, de les propostes 
dels treballadors i treballadores del districte i de l’àmplia participació veïnal recollida al llarg d’aquests mesos 
mitjançant butlletes, internet o telèfon.  
 
Aquest és, per tant, un document extens i ambiciós que pretén recollir i detallar tots els objectius i les actuacions a 
executar en els propers anys que d’una manera o altra, ajudaran a millorar la situació de cadascuna de les 
persones que viuen, transiten o visiten el territori. Aquest programa vol donar un impuls a l’acció de govern dels 
darrers anys i fixar les noves prioritats davant les noves realitats.   
 
El document consta d’un apropament inicial al Districte a partir de cada un dels sis barris que el composen 
partint de la seva història i de la situació en la que en l’actualitat es troben per definir finalment els objectius a 
treballar en els propers quatre anys.  
 
A partir d’aquest apartat inicial més introductori, s’aborda després els tres eixos en els que es basarà l’actuació de 
govern d’aquests anys: els serveis a les persones; la mobilitat, seguretat i prevenció i, per últim, la participació. 
Finalment, tancarà el document els instruments que ens permetran fer dels eixos una realitat visible: els 
equipaments i l’espai públic.  
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Els sis barris del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
Sarrià-Sant Gervasi és un extens districte de Barcelona. La seva superfície, de 2.009 hectàrees, representa prop 
del 20% del total del territori de la ciutat. S’hi compten més de 142.000 habitants, que representen el 8% de la 
població total barcelonina. El districte l’integren un nombre d’antics municipis agregats en el seu dia a Barcelona 
com són Sarrià (agregat l’any 1921), Sant Gervasi de Cassoles (el 1897) i Vallvidrera (annexionat primer a Sarrià 
el 1890).  
   
La diferent i variada configuració geogràfica, poblacional i social obliga, en el mateix territori, a desenvolupar 
polítiques diferents de treball. 
 
Amb la divisió actual de la ciutat comptem amb sis barris diferenciats: Sarrià, Les Tres Torres, Sant Gervasi-
Galvany, El Putget-Farró, Sant Gervasi-Bonanova i Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes.  
 
 
Sarrià 
 
El topònim Sarrià prové del nom Sirriano, que apareix esmentat per primera vegada l'any 986. L'origen de la 
municipalitat de Sarrià es pot situar cap als segles XIII-XIV. El nucli situat al voltant de l'església i l'existent a les 
masies de fora de la vila formaven una societat rural que fonamentava la seva economia en el rendiment de la 
terra. Amb el temps, es va anant transformant en una societat urbana que, amb la proliferació de torres i xalets 
d'estiueig va adquirir una gran importància. 
 
Actualment Sarrià compta amb uns 23.500 habitants i combina els racons on es pot rememorar l'antic poble rural, 
sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià, amb les zones més modernes i les grans vies de comunicacions.  
Aquesta història volem que es preservi i per això donarem èmfasi a la potenciació del seu casc antic tot dotant de 
proximitat els seus equipaments i de vida del comerç al carrer. En aquest sentit, caldrà treballar la mobilitat de 
l’entorn per tal que convidi a l’ús de l’espai públic i faciliti la relació amb el veïnatge. 
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Per altra banda, aproparem Collserola al barri amb l’adequació i obertura del parc del Torrent de les Monges com 
entrada de la trama verda al nucli urbà, d’ús públic, i amb la millora en els accessos a la pròpia serra. 
 
 
Les Tres Torres 
 
Les Tres Torres va néixer com tal entre el 1901 i el 1903. Es tractava d'una zona a la perifèria de Sant Gervasi, 
prop del límit amb el terme municipal de Sarrià, i que n'acollia el cementiri. 
 
Amb el pas del temps, aquest nucli es va anant desenvolupant i creixent. En l’actualitat Les Tres Torres compta 
amb uns 15.300 habitants i la tipologia urbana es caracteritza per un petit nucli més antic, al voltant del mercat, i 
extensions més modernes amb edificacions obertes i de més alçada. 
 
Aquest barri eminentment residencial compta amb diversos equipaments, entre ells la biblioteca Clarà, que fan del 
seu entorn un lloc viscut pels seus habitants. És per això que volem treballar per a oferir carrers més amables tant 
en la circulació de vianants com la dels vehicles tot millorant l’accés, l’aparcament, i el soroll de l’entorn de forma 
que els seus veïns i veïnes es sentin més segurs i tranquils pels seus carrers.  
 
 
Sant Gervasi-Galvany 
 
El barri de Sant Gervasi-Galvany ocupa la part baixa de l'antic terme de Sant Gervasi. El nom de Galvany es va 
popularitzar quan va adoptar-lo el mercat municipal de la zona. La urbanització del Camp d'en Galvany va iniciar-
se el 1866 tractant-se d'uns terrenys a tocar del parc d'atraccions "Turó Park", posteriorment convertit en jardins 
seguint un projecte de Rubió i Tudurí. Aquest jardí, juntament amb el de Monterols i el petit parc de Moragues, són 
les illes verdes d'un barri amb una important activitat comercial i terciària sobretot en el sector més proper a la 
Diagonal i en l'eix vertical del carrer Muntaner. Actualment Sant Gervasi-Galvany compta amb prop de 47.000 
habitants, és el barri més poblat del Districte. 
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Tenint en compte la situació d’aquest barri es pretén potenciar el seu mercat i tota la variada vida comercial del 
seu voltant que tanta activitat donen a la gent de l’entorn, fent especial incidència en l’accessibilitat, la mobilitat i 
els serveis. La Via Augusta, actual eix vertebrador transversal del barri que actua d’avinguda principal volem fer 
que sigui també l’eix principal del Districte en l’ús de la bicicleta. Per això volem fer un carril bicicleta, fomentant 
així el transport saludable i sostenible unint la trama més urbana de Sarrià-Sant Gervasi amb la serra de 
Collserola, al llarg dels seus quasi quatre quilòmetres. 
 
 
El Putget-Farró 
 
El Putget és una petita muntanya que s'estén entre Vallcarca i Sant Gervasi, els primers vestigis de poblament 
s'han de situar cap al 1870, quan van començar a construir-se un seguit de torres que formava bàsicament un 
barri d'estiueig, però amb el pas del temps i l'arribada de nous mitjans de transport es va convertir en lloc de 
residència habitual. El barri és dominat pel parc creat el 1970 al cim del turó, el Parc del Putget. 
 
La part baixa del barri, per sota de la Ronda del Mig, correspon al veïnat de Farró, estructurat verticalment entorn 
dels carrers de Saragossa i de Vallirana. Aquest sector va veure trencada la seva continuïtat física amb la part 
baixa del Putget per l'obertura de la Ronda del Mig. En l’actualitat el Putget-Farró compta amb unes 30.000 
persones de població. 
 
A partir de la realitat del barri volem treballar donant més importància al pulmó verd que representa el Parc del 
Putget per a tots els ciutadans i les ciutadanes del seu voltant, donat que després de la serra de Collserola és el 
territori verd més extens del districte.   
Per altra banda, un dels principals reptes d’aquest mandat és potenciar l’apropament entre les dues parts, amb la 
reordenació urbana i circulatòria de la Ronda de General Mitre. Aquesta important actuació permetrà 
permeabilitzar el pas entre les voreres de muntanya i mar, i facilitar l’accessibilitat i relació entre ambdues zones. 
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Després de molts anys, aquesta via important de la ciutat passarà a ser un eix de passeig agradable que alhora 
trencarà la històrica divisió entre dos nuclis d’un mateix barri. 
 
 
Sant Gervasi-Bonanova 
 
L’antic terme de Sant Gervasi de Cassoles estava situat als vessants del Tibidabo, entre la serra i el pla. La seva 
geografia accidentada per rieres, torrents i turons explica que es mantingués amb una escassa població durant 
molts anys. El seu primer Ajuntament es constituí el 1727 i l’any 1897 va ser annexionat a Barcelona. 
 
La Bonanova compta amb uns edificis destacats com el de la Rotonda, el del Frare Blanc i el de Bellesguard, aquest 
darrer obra de Gaudí. Altres elements urbans remarcables són el cementiri de Sant Gervasi, els jardins de la 
Tamarita, dissenyats per Rubió i Tudurí al 1918 en una finca privada i oberta com a parc públic al 1994, o l'antiga 
fàbrica Casacuberta rehabilitada i recentment complementada amb un nou edifici com a museu de la Ciència. 
 
Actualment Sant Gervasi–Bonanova compta amb prop de 24.000 habitants i amb una àmplia extensió del Districte. 
En els seus carrers trobem una important oferta de centres educatius. Aquest fet comporta que vulguem treballar 
com a objectiu principal el de reforçar la seguretat viària al voltant dels centres escolars, creant també nous 
camins escolars amb la col·laboració dels agents de l’entorn i millorar, en general, la mobilitat global de la zona, 
tot potenciant el transport col·lectiu. 
 
Per altre banda, treballarem també per millorar el seu nucli històric facilitant el pas de vianants i millorant-ne 
l’accessibilitat per tal de fomentar l’espai públic de trobada a l’entorn del casc antic.  
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Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 
 
Aquest barri s'estén per un ampli territori de la serra de Collserola, i comprèn tres zones ben diferenciades. El 
terme de Vallvidrera, a cavall d'ambdós vessants de Collserola, i la seva història va estretament lligada a la de 
l'església de Santa Maria de Vallvidrera, construïda entre els anys 1540 i 1587. El desenvolupament urbà es produí 
a partir de la segona meitat del segle XIX i entre els elements construïts destacables hi ha el pantà de Vallvidrera 
(1864) i la casa pairal de Vil·la Joana. 
 
El Tibidabo, per altra banda, era un lloc d'excursions fins que a l’obrir-se la carretera de l'Arrabassada, el 1888 
s'inicià la construcció del parc d'atraccions, de l'Observatori Fabra i del Temple del Sagrat Cor. 
 
Les Planes, que inclou els nuclis diferenciats de Mas Sauró, Mas Guimbau i el Rectoret, s'ubica al vessant del Vallès 
de la serra de Collserola i durant anys va ser primordialment un lloc d'estiueig, amb hotels, fonts i els populars 
berenadors. Al tombant del segle sorgí el primer nucli urbanitzat i a partir de la segona meitat del segle XX es va 
transformar en un nucli veïnal. 
 
Actualment Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes compten amb nuclis diferenciats d’habitants que sumen 
aproximadament unes 4.000 persones i com a barri consolidat i reconegut de Barcelona és també un gran pulmó 
verd de la ciutat que ocupa en extensió més de la meitat de les 2.000 hectàrees del conjunt del districte. 
 
La peculiaritat del conjunt d’habitatges que es troben dins el parc de Collserola fa que marquem com a objectius 
prioritaris el de protegir i preservar l’entorn natural, millorar i facilitar-ne els accessos i incidir en els nuclis urbans 
existents tot impulsant i facilitant nous equipaments a la ciutadania que hi habita. Per assolir això, esdevé un 
element important la regulació de la mobilitat, tot fomentant l’ús del transport públic, i l’endreçament dels 
aparcaments dels seus nuclis. 
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Eixos bàsics 
 
Aquest Govern treballarà, en primer lloc, per posar l’accent en les persones, en la cohesió social i en el reequilibri 
territorial. Entenem que l’acció de l’Ajuntament ha de poder arribar a cada una de les persones dels nostres barris 
i, molt especialment a aquelles que tenen més mancances o poden estar en una situació d’especial vulnerabilitat o 
en perill de discriminació. Pretenem posar especial èmfasi en les persones dependents, els discapacitats, la gent 
gran, els i les joves i infants. Per aquest motiu donarem un nou impuls als serveis a les persones, tot donant un 
relleu especial a la xarxa d’equipaments públics amb la finalitat d’arribar a tota la ciutadania.  
 
El segon eix important que volem abordar és el de la mobilitat, seguretat i prevenció perquè pensem que la 
qualitat de vida de veïns i veïnes va estretament lligada a la percepció de seguretat en el propi entorn i a la 
capacitat de desplaçament per la ciutat de forma tranquil·la controlada i respectant els diferents usos que la via 
pública té. En aquest sentit, el foment del transport públic, la creació d’aparcaments públics al llarg del territori, la 
pacificació del trànsit en zones de més ús dels vianants i l’adaptació de la ciutat a l’ús creixent de la bicicleta es fan 
especialment rellevants per poder abordar aquesta qüestió amb èxit. Per altra banda, la tasca de prevenció es fa 
imprescindible per poder actuar amb l’anticipació necessària i amb el requerit temps per poder coordinar i fer 
partícips als diferents agents implicats en cada sector. 
 
El tercer i últim eix que creiem bàsic per l’actuació d’aquests anys és la participació de les persones en la realitat 
del districte. És important el recull de les diferents opinions donat que els veïns i veïnes són les que viuen de prop 
les decisions i a les que, en definitiva, van adreçades les actuacions i serveis a oferir. En aquest sentit, és 
imprescindible obrir l’administració als nous canals de comunicació i fer que aquest flux d’informació sigui més 
dinàmic i fluid i que actuï de forma recíproca. Per això, cal també descentralitzar els debats i les audiències 
públiques als diferents barris i facilitar, d’aquesta manera, que les persones es sentin convidades a formar-hi part. 
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Instruments vertebradors 
 
Per poder assolir els objectius establerts és necessari dotar-nos d’instruments específics que facin de la millora en 
la qualitat de vida de les persones una realitat. En aquest sentit, i com a primera eina vertebradora hi tenim la 
xarxa d’equipaments. Els equipaments actuen com a nucli de referència en el seu entorn i aporten ser el punt de 
trobada i relació entre les persones. Existeixen equipaments de perfil molt divers: disposem tant d’equipaments 
educatius, com culturals, passant pels casals de barri fins arribar als destinats a la gent gran i a l’atenció social. 
Per tant, és necessari que tota aquesta diversitat es trobi representada en el nostre territori. El que volem, en 
definitiva, és reforçar aquesta xarxa creant nous equipaments i millorant els que ho necessitin, entenent que 
l’equilibri territorial té una pota important en aquests serveis que s’aglutinen en els equipaments. La finalitat és 
aconseguir aproximar, al màxim possible, els serveis municipals a tota la ciutadania. 
 
L’altre instrument important que actua com a vertebrador dels diferents barris tant per a la seva connexió com per 
ser el punt de trobada exterior de les persones que l’utilitzen és l’espai públic i el seu potencial ús. Un espai 
públic que ha de ser entès com la continuació de casa nostra. Un espai, conseqüentment, accessible, segur, 
amable, cívic i adaptat als seus possibles diversos usos. Un espai dignificat que convidi a les persones a ser-hi en 
ell, a respectar-lo, i a ser un referent de la convivència. Un espai públic integrat en el seu entorn i que guanyi amb 
la presència veïnal, del comerç de l’entorn i dels usos de lleure de les famílies i entitats. 
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1.  SERVEIS A LES PERSONES 
 
Posar l’accent en les persones, en la cohesió social i en el reequilibri territorial vol dir tenir uns objectius definits que 
actuïn de forma transversal en les actuacions a desenvolupar. Entenem que l’acció de l’Ajuntament ha de poder arribar 
a cada una de les persones dels nostres barris i, molt especialment, a aquelles que tenen més mancances o poden 
estar en una situació d’especial vulnerabilitat o en perill de discriminació.  
 
A partir d’això hem descrit els principals reptes a treballar segons la diversitat d’àmbits englobats dins el paraigües 
que és el servei a les persones. 
 

 
 
 

 
 

1.1. Educació 

Completar el Mapa Escolar del districte 

Consolidar el Consell Escolar Municipal del districte com a òrgan de consulta i participació 

Ampliar la xarxa municipal d’escoles bressol  
Implementació dels representants municipals als consells escolars en els centres educatius 
concertats i a les escoles d’educació especial 

Potenciar la comissió de treball per a la millora dels entorns escolars 
Nous camins escolars als entorns de centres educatius com per exemple: 

 Col·legi de les Concepcionistes al Putget-Farró 
 Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Nabí a Vallvidrera- Tibidabo-Les Planes 
 Col·legi Sagrat Cor a Sarrià  
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1.2. Cultura 

Potenciar espais de creativitat en el territori 
Donar suport a la identificació i difusió del patrimoni cultural del districte, especialment el literari 
Potenciar els reculls de memòria històrica 

Promoure i coordinar el teixit associatiu cultural 

Promoure i fomentar els actes de cultura popular i tradicional 
Promoure convenis de col·laboració entre entitats per fomentar la cessió d’espais i la realització 
d’activitats conjuntes 
Atenció cultural al sector turístic del districte 

 Millorar la informació que sobre el territori s’ofereix des del Bus Turístic 
 
 
 

1.3. Esports 

Ampliar  i millorar la xarxa d’instal·lacions esportives 

Desenvolupar convenis d’ús de les instal·lacions esportives de diferents centres educatius 

Optimitzar i redistribuir el programa de promoció esportiva del complex esportiu de Can Caralleu 

Potenciar programes esportius adreçats als col·lectius de gent gran i persones amb discapacitats 

Seguiment del pla de l’esport en edat escolar (AMPAs) 
 
 
 

1.4. Gent Gran 

Aplicar el pla de millora dels casals i espais de gent gran municipal 

Organitzar e implementar els punts d’informació per a la gent gran als casals 
Potenciar els espais per a la gent gran en els centres cívics com espais de trobada i relació 

Fomentar les activitats intergeneracionals 

Ampliar les aules d’informàtica i l’oferta de tallers 
 Ampliació del conveni existent  
 Oferir nous tallers dirigits a la gent gran des dels centres cívics 
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1.5. Salut 

Implementar, donar suport i fer el seguiment dels programes de prevenció de salut i escola als 
centres d’educació secundària 

Millorar la xarxa d’equipaments de salut 

Desplegament del Consell de Salut del Districte 
Impulsar projectes de salut adreçats a adolescents i joves fora de l’àmbit escolar 

 
 
 
 
1.6. Infància i 

Joventut 

Potenciar els projectes i espais per a infants de 0-3 anys 
 Obrir espais adequats, als centres cívics, per a oferir activitats per a mares, pares i infants de 0-3 

anys 

Creació i consolidació de Casals Infantils a diferents barris 

Potenciar la creació de la Comissió de Joves del districte en coordinació amb la Taula de Joves 

Interrelacionar les entitats de lleure amb l’àmbit d’educatiu 

Posar en marxa del Punt d’Informació Juvenil del districte 
 
 
 

1.7. Dona 

Enfortir el circuit de violència domèstica per fer partícips tots els serveis que hi actuen i millorar, 
d’aquesta forma, la capacitat de resposta  
Promoure el Consell de Dones del districte 

Impulsar la implantació del PIAD (punt d’informació i atenció a les dones) del districte 

Incidir en el nomenclàtor femení de la ciutat 
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1.8. Persones 
amb 

Discapacitats 
 
 
 
 

 
 

Elaboració del pla de reserva d’aparcament públic a persones amb mobilitat reduïda 
Dinamitzar, coordinar i donar suport a les entitats per donar respostes a les necessitats de persones 
amb discapacitats i al seu entorn 

Promoure i difondre activitats vers la integració de persones amb discapacitat 
Impulsar les activitats per a la sensibilització de les problemàtiques i carències d’aquest sector de 
població 

Implantar l’accessibilitat comunicativa als diferents àmbits d’actuació 

Completar els programes de millora de l’accessibilitat a la via pública i als equipaments públics 

Consolidar els seminaris per a mestres d’educació especial i les audicions per a alumnes a càrrec de 
l’escola de música municipal Can Ponsic 

Vetllar per obtenir el sol públic per habitatges i/o equipaments per a la promoció de l’autonomia 
personal de les persones amb discapacitats 



 
 

15 PAD 2008-2011 Sarrià-Sant Gervasi 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.9. Serveis 
Socials 

 
 
 

Impulsar accions transversals per afavorir la inclusió social en l’àmbit de l’educació, la formació, la 
inserció, l’habitatge, la salut i el lleure 
Garantir a les persones més vulnerables i en risc l’accés a les prestacions establertes en la llei de 
l’autonomia personal 

 Incrementar la cobertura dels serveis d’atenció domiciliària 

Universalitzar el servei de tele-assistència a les persones majors de 75 anys 
Establir col·laboracions amb els agents implicats amb la lluita contra l’exclusió social 

 Col·laborar i donar suport a les entitats que treballen amb les persones sense sostre 
 Trasllat i transformació de l’equipament per a persones sense sostre a servei permanent  

Seguir desenvolupant el Pla Comunitari de Sarrià    

Impulsar la xarxa d’entitats socials per millorar les intervencions socials 
Millorar els centres de serveis socials d’atenció primària de Sarrià i Sant Gervasi que permetin donar 
una adequada atenció 

 Millorar, potenciar i adequar els espais d’atenció social a Vallvidrera i a Les Planes 
 Recerca de nous espais per a l’ubicació dels centres de serveis socials d’atenció primària de Sarrià 

i Sant Gervasi 

Comprovar la presència de persones en situació de vulnerabilitat en els barris de Les Planes 

Promoure i potenciar la xarxa de serveis i atenció a la infància 
Millorar la intervenció sòcioeducativa en medi obert a partir de la identificació i anàlisi de les 
necessitats d’infants, adolescents i joves 
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1.10. 
Sostenibilitat i 
Medi Ambient 

 

Continuar la tasca de sostenibilitat i reciclatge en els equipaments públics 
Potenciar l’ús de la bicicleta 

 Crear un carril bicicleta al llarg de la Via Augusta 
 Crear un carril bicicleta als entorns de General Mitre 
 Desplegar les recomanacions de la Comissió Cívica de la Bicicleta 
 Generar nous aparcament de bicicletes en els equipaments públics i a prop dels centres educatius 

Promoure el coneixement i respecte dels espais naturals del districte 
 Promoure els itineraris del pantà com espai de natura i esbarjo 
 Promoure el Torrent de les Monges com espai verd de passeig i convivència 

Potenciar l’ús del material sostenible en festes i celebracions populars 

Potenciar la creació de nous horts urbans 

Creació de centres de recollida pneumàtica 
Millorar el sistema de neteja i recollida de residus 

Promoure la recollida selectiva de matèria orgànica a tot el districte 

 
1.11. 

Cooperació i 
Solidaritat 

Aprofundir el treball conjunt amb totes les ONG’s del territori 

Donar suport, assessorament i col·laboració a les entitats de solidaritat i cooperació 

Optimitzar els recursos oferts per les entitats vinculades a la difusió i protecció dels drets humans 
 

1.12. Drets 
Civils 

Potenciar els drets que es recullen a la carta dels Drets Humans 
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1.13. 
Promoció 

Econòmica 

Reforçar el comerç de proximitat del districte, els eixos comercials i el teixit associatiu 

Editar una guia i un plànol del comerç de Sarrià  

Impulsar les mostres de comerç com a aparador de les botigues dels barris 

Promocionar mostres gastronòmiques amb la participació dels restauradors del districte 

Potenciar el sector turístic i el coneixement del territori i el comerç a través del bus turístic i acords 
amb Turisme 
Impulsar la participació de les associacions de comerciants en projectes culturals com els tallers 
oberts d'artistes, els itineraris literaris i la cavalcada de reis 
Implicar a les associacions de comerciants en projectes d'urbanisme que afectin el teixit comercial 
de l’entorn 
Promocionar les fires artesanals periòdiques i estacionals de cada barri 

Promoure la identificació dels comerços centenaris del districte 
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2. MOBILITAT, SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 
La seguretat és necessària en qualsevol entorn per poder gaudir d’un clima adequat que afavoreixi la convivència 
entre les persones. Aquest fet requereix una tasca important en la pròpia prevenció que pugui anticipar-se i actuar a 
temps sobre possibles conflictes. 
 
Respecte la mobilitat s’ha de tenir en compte la situació estratègica del Districte ja que a més del moviment dels 
vehicles propis del territori hi ha un vessant important en la mobilitat i distribució dels de la resta de la ciutat. Es fa 
rellevant el foment del transport públic, la creació d’aparcaments públics al llarg del territori, la pacificació del trànsit 
en zones de més ús per part de veïns i veïnes i l’adaptació de la ciutat a l’ús creixent de la bicicleta per tal de poder 
abordar aquesta qüestió amb èxit. 
 
 
 

 
 
 
 

2.1. Mobilitat 
 

 
 
 
 
 
 

Millorar i ampliar la xarxa de carril bicicleta 
 Proposta d’un carril bici pel traçat de carrers propers a General Mitre 
 Proposta d’un carril bici al llarg de la Via Augusta 

Incrementar el nombre d’aparcaments de bicicleta 

Proposar la implantació de noves Àrees Verdes al districte  

Elaborar el Pla de Mobilitat de Collserola 

Proposar la realització d’un estudi de mobilitat als centres educatius de nova creació 

Impulsar l’Àrea 30 a diferents barris del districte 
Elaborar un pla de mobilitat  de les zones que tinguin una densitat de circulació més elevada o canvis 
rellevants al seu entorn 

Execució de les mesures contemplades en el pla de mobilitat del Tibidabo 
Avaluar les possibles alternatives per a implantar el transport escolar col·lectiu 
 



 
 

19 PAD 2008-2011 Sarrià-Sant Gervasi 
 

 

 
 
 

2.1. Mobilitat 

Incrementar la informació proactiva i de qualitat en qüestions de mobilitat 
Impulsar el transport públic a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 
Facilitar la mobilitat i connectivitat entre barris 
Millorar el control d’accés de vehicles privats al carrer Major de Sarrià 
Ampliar la xarxa de carrers peatonals  
Mantenir i millorar l’espai públic donant protagonisme a les persones 

 
 
 
 

2.2. 
Seguretat 

 
 
 

Potenciar el Consell de Seguretat i Prevenció 

Activar les reunions periòdiques de la Taula de Coordinació Policial, Taula de Circulació i Taula 
Administrativa 
Potenciar les operacions conjuntes amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana 
Treballar per evitar els mals usos de la via pública 
Col·laborar en els projectes comunitaris i estudiar amb les entitats i associacions dels barris els 
programes d'acció cívica i social 

Potenciar la presència de patrulles ciclistes de la Guàrdia Urbana  

Potenciar la vigilància forestal en el territori de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 
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2.3. 
Prevenció 

Aplicació de la normativa de civisme i convivència als diferents actes i activitats que es realitzin al 
districte 
Desenvolupar el Pla per la Promoció de la Convivència 

Donar suport a les entitats que treballen en l’àmbit de la prevenció 

Donar continuïtat de l’aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis existent a Vallvidrera-Tibidabo-Les 
Planes 
Potenciar la relació i la participació de la Guàrdia Urbana en les diferents comissions de festes i altres 
activitats 
Realitzar campanyes de sensibilització, conscienciació i promoció del civisme 

Promoure una campanya de sensibilització del risc d’incendis a les persones usuàries de l’àrea de 
Collserola 
Mantenir la coordinació dels plans d’autoprotecció de tots els barris de Collserola 

Donar continuïtat a l’aplicació del pla d’emergències per a neu i gel al barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les 
Planes 
Coordinar els diferents sectors per elaborar protocols d’actuació en el cas de problemàtiques 
específiques 
 



 
 

21 PAD 2008-2011 Sarrià-Sant Gervasi 
 

 

 
3. PARTICIPACIÓ 

 
La creació de les Normes Reguladores de Participació Ciutadana han dotat Barcelona d’unes directrius per a obrir 
encara més la participació ciutadana en els òrgans de la ciutat. La implicació d’entitats i veïns i veïnes en la dinàmica 
dels diferents barris i sectors és imprescindible per poder recollir les demandes i visions existents al respecte. 
En aquest sentit, el Districte vol reforçar, millorar i ampliar aquesta relació oberta amb la ciutadania tot potenciant els 
consells sectorials existents i creant-ne de nous alhora que es compromet a fer trobades en els diferents punts del 
territori per facilitar, d’aquesta forma, la participació de tothom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicar la Guia d’Entitats del Districte 

Potenciar tots els consells sectorials, territorials i el Consell Ciutadà 

Posada en marxa de la Comissió de Joves del Districte 

Posada en marxa del Consell de Salut del Districte 

Facilitar informació i la interrelació entre els diferents consells participatius 

Realitzar les Audiències Públiques itinerants als diferents barris del Districte 
Potenciar els processos participatius en els temes d’urbanisme 

Potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació com a suport als processos participatius 
del Districte 

Fer servir el web i el correu electrònic com a canals de comunicació habituals 

Incrementar la presència d'informació municipal en les revistes i diaris del territori 
Posta en marxa dels consells d’equipaments en els nous centres 
Publicar un plànol del Districte amb el serveis i equipaments existents diferenciant els sis barris  
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4. EQUIPAMENTS 

 
Els equipaments actuen com a nucli de referència en el seu entorn i aporten ser el punt de trobada i relació entre les 
persones que el fan servir.  
 
Existeixen equipaments de perfil molt divers: disposem tant d’equipaments educatius, com de culturals, passant pels 
casals de barri fins arribar als destinats a la gent gran i a l’atenció social. Per tant, és necessari que tota aquesta 
diversitat es trobi representada en el nostre territori. El que volem, en definitiva, és reforçar aquesta xarxa creant 
nous equipaments i millorant els que ho necessitin, entenent que l’equilibri territorial té una base important en aquests 
serveis que s’aglutinen en els equipaments. La finalitat és aconseguir aproximar, al màxim possible, els serveis 
municipals a tota la ciutadania. 
 

 
 
 
 

 
4.1. Centres 

escolars 

Millora dels espais de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic  

Construcció de l’Escola Municipal Bressol a Sarrià, al carrer Canet  

Recerca d’espai i construcció d’una Escola Municipal Bressol a Sant Gervasi 

Recerca d’espai i construcció d’una Escola Municipal Bressol a Vallvidrera- Tibidabo-Les Planes 

Posada en funcionament de l’Escola Municipal Bressol a la plaça Alfons Comin 

Posada en funcionament de l’Escola Municipal Bressol del carrer Marmellà 

Recerca d’un solar per a la futura construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) a 
Sant Gervasi 
Nova ubicació dels Serveis Educatius Integrats  
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4.2. Salut 

Construcció d’un nou centre d’atenció primària (CAP) amb dues àrees bàsiques de salut (ABS), a 
Vores Via Augusta  

Trasllat  i ampliació dels serveis del Centre de Salut Mental d’Adults a Vores Via Augusta 
Nou Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil a Vores Via Augusta 

Ampliació i millora del centre d’atenció primària (CAP) de Sant Gervasi 

 
 
 

4.3. Centres 
Esportius 

Construcció i posada en funcionament d’un Complex Esportiu al Putget-Farró 

Millora de les instal·lacions  del complex esportiu de Can Caralleu 
Utilització de les instal·lacions o pistes esportives de centres educatius com per exemple: 

 de l’Institut d’Ensenyament Secundari Menéndez Pelayo a Sant Gervasi-Galvany 
 del Col·legi Major Sant Jordi a Sarrià 
 de l’Escola  Vil·la Joana a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 

Millora i ampliació dels serveis al camp de futbol de Vallvidrera 
 
 

4.4. Infants i joves 

Posada en marxa del nou servei d’espai infantil 0-3 anys al Centre Cívic Casa Sagnier 

Posada en marxa del nou servei d’espai infantil 0-3 anys al Centre Cívic l’Elèctric 

Recerca d’espais per a promoure nous bucs d’assaig per a joves 

Millorar les condicions de l’espai d’assaig a La Tamarita 
 

 
4.5. Gent Gran 

Ampliar les dependències del Casal de Gent Gran de Can Castelló  

Ampliar els espais d’ús del Casal de Gent Gran de Can Fàbregas 

Nou centre sociosanitari al carrer Marqués de Santa Anna 

Creació d’un espai de gent gran a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 
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4.6.  
Persones amb 
discapacitat 

Construcció d’una residència per a persones amb discapacitats físiques a les Vores Via Augusta 

Creació d’un centre de teràpia ocupacional - centre d’artesania al carrer Canet 
Construcció d’un nou equipament per a persones amb discapacitat psíquiques a Vallvidrera-
Tibidabo-Les Planes 
Construcció d’habitatges amb serveis de suport per a persones amb discapacitat a Bonanova – 
Via Augusta 

 
 
 

4.7. Serveis 
Municipals 

Recuperar la casa noucentista, del carrer Portolà, com a equipament municipal 

Instal·lar un punt verd al Districte 

Traslladar i ampliar l’arxiu administratiu i arxiu històric del districte 

Instal·lar un caixer d’autoservei de tràmits a Vallvidrea-Tibidabo-Les Planes  

Instal·lar un punt de recollida de brossa vegetal a Collserola 

Millorar la depuradora de Les Planes 

Construir un nou edifici per a centralitzar els serveis municipals del Districte 

Traslladar i millorar la Oficina de Collserola 

Millorar el mercat municipal de Les Tres Torres 
 
 

4.8. Centres Cívics 
i Casals de Barri 

Posar en funcionament el nou Casal de barri al Rectoret a Vallvidrera- Tibidabo-Les Planes 

Recuperar la Casa Muñoz Ramonet com a centre d’activitats pel barri de Sant Gervasi-Galvany 

Posada en funcionament del Centre Cívic de Can Castelló a Sant Gervasi-Galvany 
Obrir el Centre d’Interpretació de Collserola a l’edifici d’Elies Rogent a Vallvidrera-Tibidabo-Les 
Planes 

Ampliar els espais del Centre Cívic de l’Elèctric 

Oferir un espai de trobada a l’edifici d’Elies Rogent al pantà de Vallvidrera 
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4.9. Habitatge 

Posada en funcionament dels habitatges socials de la plaça Alfons Comin 

Posada en funcionament dels habitatges per a joves del carrer Can Caralleu 

Posada en funcionament dels habitatges per a joves al carrer Carles Riba 

Recerca d’espai i construcció d’habitatges per a joves 

Recerca d’espai i construcció d’apartaments tutelats per a gent gran 

Construcció d’habitatges de protecció a La Pedrera de Vallvidrera, al carrer Reis Catòlics 

Construcció d’habitatges socials al Torrent de les Monges 

Construcció d’habitatges públics per a persones amb discapacitats a Vores Via Augusta 

Nova Oficina de l’Habitatge al districte 

 
4.10. Centres 

Culturals 

Construir la biblioteca de districte a Vil·la Florida 

Construir l’auditori de districte a Vil·la Florida 

Mantenir i millorar els equipaments culturals municipals existents 

4.11. Seguretat 
Ciutadana 

Construcció de la nova caserna dels Mossos d’Esquadra a Sant Gervasi-Bonanova 

Recerca de solar per a ubicar la nova Caserna de la Guàrdia Urbana 
 

4.12. Centres 
d’Atenció Social 

Definir i cercar una nova ubicació pel Centre de Serveis Socials de Sant Gervasi 

Definir i cercar una nova ubicació pel Centre de Serveis Socials de Sarrià 

Obrir un Centre Residencial d’Acció Educativa –CRAE-, al Districte 

Recerca d’un nou emplaçament per al centre de les persones sense sostre 

Traslladar l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 
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5. ESPAI PÚBLIC 

 
L’espai públic actua com a vertebrador dels diferents barris tant per a la seva connexió entre ells com per ser el punt 
de trobada exterior de les persones que l’utilitzen i del seu potencial ús. Un espai públic que ha de ser entès com la 
continuació de casa nostra. Un espai, conseqüentment, accessible, segur, amable, cívic i adaptat als seus possibles 
diversos usos. Un espai dignificat i amb espais verds que convidi a les persones a ser-hi en ell i a ser un referent de la 
convivència. Un espai públic integrat en el seu entorn i que guanyi amb la presència veïnal, del comerç de l’entorn i 
dels usos en lleure de les famílies i entitats. Per tal de poder fer d’aquest objectiu una realitat cal actuar en cada un 
dels sis barris que formen part del districte. 
 

5.1.  
Reurbanitzacions  

 
 
  
 

 
Sarrià 

 

Millora de l’Avinguda Vallvidrera (des de plaça Borràs a Vidal i Quadras)  
Remodelació dels entorns del mercat de Sarrià 
Reurbanització i millora de la mobilitat del Carrer Vergós 
Obertura i urbanització del carrer Cardenal Sentmenat 
Rehabilitació del carrer Major de Sarrià 
Reordenació de la Plaça Artós  
Remodelació de les escales del carrer Sant Jaume Apòstol 
Urbanització del passatge de la Blada 
Remodelació de la plaça Romeus 
Reurbanització del passatge Bonavista 
Reurbanització del carrer Avió Plus Ultra 
Millora del carrer Cardenal Vives i Tutó 
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Sant Gervasi-
Bonanova 
 

Reurbanització del carrer Camp  
Remodelació del carrer Jesús i Maria 
Obertura i urbanització del carrer Alcoi 
Obertura i urbanització del carrer Josep M. Florensa 
Obertura i urbanització del carrer Vendrell 
Reurbanització de General Mitre de Balmes a Ganduxer 

 
Les Tres Torres 

Reurbanització de General Mitre de Ganduxer a Via Augusta 
Millores al carrer Rosario 
Millores al carrer Dr. Carulla 

 
 

Sant Gervasi-
Galvany 

 

Reurbanització del carrer Alfons XII  
Reurbanització del carrer Oliana 
Reurbanització del carrer Rector Ubach 
Reurbanització del carrer Calaf 
Reurbanització del carrer Modolell 
Peatonalització d’un tram del carrer Tuset 
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El Putget-Farró 
 

Reurbanització del carrer Mossèn Giró 
Reurbanització del carrer Mare de Déu de Gràcia 
Reurbanització del carrer Camps i Fabrés 
Reurbanització del carrer de la Torre 
Reurbanització del carrer Craywinckel 
Reurbanització del carrer Sant Magí 
Reurbanització del carrer de la Gleva 
Reurbanització del carrer Bertran 
Reurbanització del carrer Plató 
Reurbanització del carrer Pàdua de General Mitre a República Argentina 
Reurbanització del carrer Santjoanistes (entre Saragossa i Balmes) 
Reurbanització de la Ronda General Mitre de Lesseps a Balmes 
Obrir la connectivitat de carrers entre els barris del Putget i el Farró 
Reurbanització del carrer Marquès de Santa Anna 
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Vallvidrera-
Tibidabo-Les 

Planes 
 
 

Reurbanització dels vials de l’entorn del Tibidabo 
Ampliació de la corba Vimetera- Pi i Forcat 
Reurbanització del passeig Vimetera fins Solé i Pla  
Reurbanització del carrer Torrent del Rovelló  
Eixamplament del camí de la Reineta  
Arranjament de les escales del Ciureny  
Reurbanització del carrer Amarant 
Reurbanització de l’avinguda del Rectoret- carrer del Tren 
Reurbanització del carrer Lilà entre Presseguer i Via Làctia 
Acabat exterior del casal de barri del Rectoret 
Reurbanització del carrer Fonolleda i corba Pelfort 
Millores al carrer Actriu Tubau 
Millores de la plaça la Deixalleria 
Urbanització de carrers del polígon de la Budellera 
Millora de les escales de comunicació del carrer del Bosc amb la carretera de les Aigües 
Millores de la plaça de la Font del Mont 
Disseny d’un recorregut accessible des de l’estació del funicular fins als serveis públics de 
Vallvidrera 
Finalització del carrer dels Reis Catòlics  (tram Pedrera)  
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5.2. Aparcaments 

Nou aparcament soterrat a la plaça Josep Amat al Putget-Farró 
Ordenació i millora de l’aparcament a l’avinguda del Tibidabo 
Nou aparcament a la plaça Wagner a Sant Gervasi-Galvany 
Aparcament soterrat de motos al carrer Tuset 
Millora de l’aparcament de les estacions de Les Planes i el Baixador de Vallvidrera 
Construcció d’un aparcament a Alcalde Miralles a la Pedrera de Vallvidrera 
Millores en l’aparcament del Tibidabo  
Estudi per a la possible ubicació d’un aparcament soterrat a la plaça Pep Ventura de Vallvidrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Espais Verds  

 
 

 

Recuperació dels jardins de la casa noucentista del carrer Portolà al Putget-Farró 
Millores a la plaça Cirici Pellicer 
Urbanització dels jardins sobre l’aparcament de Via Augusta amb Cardenal Sentmenat 
Reurbanització de la superfície de la nova plaça Wagner 
Gestions per a la recuperació dels jardins de Can Ferrer 
Remodelació del Parc del Putget 
Adequació d’espais per a gossos 
Millora, ampliació i renovació dels jocs infantils  
Millores als jardins de La Tamarita  
Millores a l’espai de Can Sentmenat de Can Caralleu  
Obertura del Parc del Torrent de les Monges a Sarrià 
Adequació de la plaça de la Tulipa a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes  
Millora dels usos de la plaça Germans Rubió i Bellver 
Manteniment dels Camins i Pistes Forestals a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 
Reurbanització de la plaça Ventura Gassol 
Urbanització de la nova plaça cívica a la Pedrera de Vallvidrera 
Nous jardins a Via Augusta-Passeig de la Bonanova 
Millores al Parc de l’Oreneta  
Neteja i manteniment dels boscos a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes 
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